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Referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2019

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2

Orientering af Peter Skousen
BL udbyder løbende kurser vedrørende arbejdet i organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at der efter sommerferien
skal tages stilling til hvilke muligheder der er vedrørende uddannelse af bestyrelsen.
Der er indkaldt til borgermøde i Vejen Kommune den 18. juni.
Sam deltager i dette møde. Øvrige bestyrelsesmedlemmer overvejer.
Haveeftersyn er et varmt emne. Peter skal lave et oplæg til hvordan det evt. kan håndteres til behandling i bestyrelsen inden fælles mødet med afdelingsbestyrelserne i efteråret.
Der er ikke kommet forslag til emner i Nyhedsbrevet, så der arbejdes med orientering fra repræsentantskabsmødet, afdelingsmøderne, havevedligehold og miljøpolitik. Nyhedsbrevet forventes udsendt i juni.
Der har været et par sager med beboere der ikke har betalt huslejen. Sagen her kørt til fogeden og en enkelt beboer skulle finde
et andet sted at bo. Bestyrelsen bakker op om en pragmatisk løsning,
hvor der tages hensyn til den enkelte beboer. Peter vurdere sammen
med administrationen hver enkelt sag gang for gang.
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Pkt.: 3

Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget blev valgt på repræsentantskabsmødet og består af:
Torben Jensen, Lars Frandsen, Lene Olesen, Solrun Háskor,
Bente Mayland, Lena Pedersen og Peter Skousen.
Der skal være fokus på hvordan aktivitetshuset kommer i gang.
Peter indkalder til møde den 25. juni hvor arbejdet fra det tidligere udvalg
fremlægges og hvor det fremtidige arbejder fastlægges.

Pkt. 4

Nyt fra byggeudvalget
Nørregade 1 B
Indretningen af boligerne er næsten på plads.
Tidsplanen betyder at tegningerne skal være godkendt ultimo uge 27.
Skema B skal være klar i 1. kvartal 2020, hvilket betyder at der skal laves
udbud ultimo 2019. Udbuddet udarbejdes på baggrund af det godkendte
tegningsmateriale.
Der er igangsat undersøgelse af jordbunden, således at købekontrakten
kan underskrives. Dette forventes klar ultimo uge 26.
Askov
Der er underskrevet en optionsaftale og projektet afventer beslutningen fra
Vejen Kommune. Projektet tages med i budgetforhandlingerne i efteråret.
Askov Lokalråd har været inviteret til at kommentere på projektet. Lokalrådet
vil prøve at tale med byrådet om en fremskyndelse af projektet.
Udvikling
Der afholdes møde med Martin Holst fra Kuben den 17. juni vedrørende mulige
udviklingsprojekter i Vejen Kommune. Kuben har også et samarbejde med HAB.
Der ligger følgende projekter som kunne være områder med almene boliger.
Posthuset, Egebo, Stadion, Kongevænget.

Ældrerådet ønskede en orientering af boligforeningen vedrørende muligheder
for opførelse af seniorboliger i Vejen Kommune. Medlemmerne vil vende tilbage
med evt. forslag til opførelse af seniorboliger.
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Pkt. 5

Stillingsopslag forretningsfører
Lukket punkt.

Pkt. 6

Eventuelt
Der var ingen kommentarer
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